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Valamennyi
Olvasónknak

és

kívánunk!

áldott, békés karácsonyt

boldog új évet

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak
és kívánunk!békés karácsonyi ünnepeket boldog új évet

KERESKEDÉS

KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo: 8-12.30-ig

Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

•

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

Az akció 2016. január 31-ig tart, más kedvezménnyel nem vonható össze!

A hirdetõszelvény átadója

kedvezményben részesül!20%

Vezérlés alkatrész akció!

December negyedikén is-
mét megszemlélte a
elkerülõ út építését

országgyûlési képviselõ. A
szemlét követõ sajtótájékozta-
tón a honatya kiemelte, hogy
nincs veszélyben a tervezett

Zalalövõt

Vigh Lász-

ló

Határidõre elkészül
átadási határidõ, ami jövõ év
õsze.

A Zala-parti kisvárost elke-
rülõ út közel 11 km hosszú,
benne egy 600 méteres híddal.
Ez a mûtárgy a Zalalövõt Zala-
egerszeggel összekötõ út, a

Zala folyó és a Zalaegerszeg-
Hodos vasútvonal felett ível át.
A képviselõ szerint a híd ké-
szültségi foka a sajtótájékoz-
tató idõpontjában hetven szá-
zalékos volt. Nem messze ettõl
épül egy másik híd is, ennek
készültségi foka harminc
százalékos. Pillanatnyilag közel

százan dolgoznak az építke-
zésen.

Zalalövõ pol-
gármestere – az építkezés üte-
mét látva – bízik abban, hogy
határidõ elõtt elkészül az el-
kerülõ út, tehermentesítve a
kisvárost, amelyen naponta kö-
zel 2 000 gépjármû halad át.

Pintér Antal,

Jó ütemben halad az építkezés.

Egyes szakaszokon már aszfaltoznak.
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Legutóbb 2006-ban volt
olyan jelentõs mérvû felújítás
a

, mint az elmúlt hónapban.
Akkor az aula és az új épület
alsó szintje újult meg.

Régóta vágyott az intéz-
mény a folytatásra, hogy a sok
kellemetlenséget és hõveszte-
séget okozó nyílászárócsere
teljesen megvalósuljon. Jelen-

Zalalövõi Általános Iskolá-
ban

Felújítás a Zalalövõi Általános Iskolában
leg közel 70 millió forintos eu-
rópai uniós támogatásból a

közremûködé-
sével zajlik felújítás, melynek
keretében az új épület eredeti
fa nyílászáróit cserélik új kor-
szerû hõszigetelt ablakokra. A
lapostetõ elöregedett, ezáltal
sok helyen beázó szigetelése
ezúttal hõszigetelést is kap,

Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ

akárcsak a tornaterem. A régi
épület födémszerkezetének
hõszigetelésére is sor kerül.

A hõveszteség csökkentésé-
vel az intézmény fenntartási
költségei is csökkennek. A 273
gyermek és az intézmény dol-

gozóinak örömére szebb, ba-
rátságosabb és nem utolsó sor-
ban melegebb környezetben
végezhetik munkájukat a jö-
võben.

Intézményvezetõ
Gyarmati Antal

Általában két nap után már újra a saját termükben voltak a di-
ákok.

Az új nyílászáróknak köszönhetõen az épület homlokzata is
megváltozik.

Zalalövõ, Újmajor 4.

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak

és !

békés karácsonyi ünnepeket

boldog új évet kívánunk

Gép és Ferrotech Kft.

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek javítása!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,

ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA

67.900 Ft

123.990 Ft

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!
Használt számítgépek!

Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

Pl.: LENOVO G50-30 80G0025CHV 15,6"/Intel Core
N2940/4GB/500GB/DVD író/piros notebook

LENOVO Z50-75 80EC005QHV 15,6"FHD/AMD Quad-Core
FX-7500/4GB/500GB/DVD író/feketenotebook

79.999 Ft
LENOVO G50-30 80G00237HV 15,6"/Intel Pentium
Quad-Core N3540 2,16GHz/4GB/1000GB/notebook 94.999 Ft

119.999 Ft
ZOPO 350 4G LTE - DUAL SIM fekete okostelefon 42.999 Ft
Samsung 40" FullHD UE40J5000AWXXH LED TV 99.999 Ft
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Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Zala Megyei
Kereskedelmi és

Iparkamara
8900 Zalaegerszeg,

Petõfi u.24.
Tel.: 92/550-514,
Fax: 92/550-525

E-mail: zmkik@zmkik.hu
Web: www.zmkik.hu

Az egész éves közös munkát megköszönve,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak,

vállalkozásnak a
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Elnöksége és a hivatal munkatársai.

Értesítjük a zalaboldog-
faiakat, barátainkat, isme-
rõseinket, az érdeklõdõ-
ket, hogy 2015 december 8.-
tól látogatható a www.
zalaboldogfa.hu !

Zalaboldogfán az elmúlt
években és az idén is advent
eljövetelére a faluközpontban
állították fel a mindenki fenyõ-
fáját. Építettek mellé betlehe-
met, és egy nagy adventi ko-
szorút. A munkálatokban az
önkormányzat képviselõin kí-
vül a közmunkások és az aktív
közösségi asszonyok és férfiak
szorgoskodtak.

A fenyõfát a férfiak már
elõzõ nap kivágták és felállí-
tották. Az asszonyok napokkal
elõtte elkészítették a díszeket a
betlehem felépítéséhez és az

Fenyõ- és Mikulás-ünnep Zalaboldogfán

adventi koszorúhoz a tarto-
zékokat.

Mikulás-nap délutáján már
minden a helyén volt, az egy-
más mellett lévõ alkotások
igazi karácsonyi hangulatot
idéztek. Az esti közvilágítással
együtt kigyúltak a karácsonyfa
fényei, ami beragyogta Zala-
boldogfa központját .

Délután négyre hívtuk a
gyerekeket az ünnepségre,
hogy amikor a közvilágítással
egyidõben a fenyõfán is kigyúl-

nak a fények, a falu apraja-
nagyja is gyönyörködjön ben-
ne. Mikulás fogadására a kul-
túrházat rendeztük be. Hama-
rosan be is népesült a terem.
A szülõk, nagyszülõk kíséreté-
vel megérkeztek az apróságok,
közben szép karácsonyi dalok
szóltak a hangszóróból. A kö-
zel negyven gyerek izgatottan
várta a tél nagykövetét, akit
verssel, rajzzal, énekkel is
vártak.

Mielõtt személyesen talál-
kozhattak volna a Télapóval,
addig a Mikulás-szolgálat mun-

katársai elõadásában az ugri-
füles és barátja jómódorról tar-
tott szórakoztató mûsort a gye-
rekeknek. Játékos mûsorukba
bevonták a gyerekeket is, akik
nagyon aktívan részt vettek
benne, igazi szereplõkké váltak,
játszottak, énekeltek. Játékosan
megtanulták, hogy ki érdemel
ajándékot. De õk jószívû gyere-
kek, mert adnának a rosszabb
gyerekeknek is ajándékot.

Pár perc múlva már meg is
jelent a Mi-
kulás egy nagy
zsák ajándék-
kal a hátán. A
találkozás nagy
izgalmat vál-
tott ki a kicsik
körében, elõ-
ször bátorta-
lanok voltak,
de késõbb vers-
sel, énekkel,
rajzzal kedves-
kedtek a Mi-
kulásnak. Min-
den gyermek
kapott ajándé-
kot és jó taná-

csot, és ígéretet tett, hogy jövõre
is eljön hozzánk. A gyerekek is
megígérték, hogy jók lesznek,
és még búcsúzóul is énekeltek
a Mikulásnak.

Az önkormányzat munka-
társai és képviselõ-testülete ez-
úton kíván Zalaboldogfa min-
den lakójának áldott, szeretet-
teljes karácsonyi ünnepeket,
békében egészségben, sike-
rekben gazdag új évet!

z.b.

Felállították a falu karácsonyfáját.

A Mikulás a zalaboldogfai gyermekekkel.

www.zalaboldogfa.hu
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Zalacsében

Gál
Adrienn

minden évben
megrendezik a már hagyomá-
nyosnak mondható adventi vá-
sárt. Az ötletgazda idén is

volt, aki a több hó-
napos munkát koordinálta.

November 28-án a zalacsé-
bi kultúrház udvara megtelt
szebbnél szebb karácsonyi kéz-
mûves termékekkel. A szerve-
zõk ajtó-, ablak-, asztali dísze-
ket, gyertyákat, koszorúkat és
sok egyéb ajándékokat kínál-
tak az érdeklõdõknek, me-
lyekkel hangulatosabbá, vidá-

A hagyomány folytatódott

mabbá tehetik otthonaikat. A
szülõk is késztermékeikkel
gazdagították a palettát és a
gyerekeket kézmûves foglalko-
zásra várták. A gyerekek szin-
tén sok apró meglepetést ké-
szítettek, melyeket a szülõk
hazavihettek. A vásár iránt
most is nagy volt az érdek-
lõdés.

Köszönjük mindenki támo-
gatását. A befolyt összeget ki-
rándulásra és kulturális mû-
sorokra szeretnénk fordítani.

Cs.

Hangulatos díszeket kínáltak az érdeklõdõknek.

Fotó: Gál RolandFotó: Gál Roland

December harmadikán vo-
natozni mentünk

, ahol egy kellemes dél-
elõttöt töltöttünk együtt a Mi-
kulással. A óvodában
is nagy izgalommal várták a
gyerekek a Mikulás érkezését,
aki december 4-én látogatott
el hozzánk. A

nyolcadik osztá-

Õriszentpé-
terre

zalacsébi

Salomvári Álta-
lános Iskola

Az ovisok is találkoztak a Mikulással
lyos tanulói egy kis jelenet-
tel lepték meg az ovisokat.
Versekkel és énekekkel ké-
szültünk és a Mikulás tudtá-
ra adtuk, hogy nálunk csak
jó gyerekek vannak. Az
ajándékokat minden kis-
gyerek csillogó szemmel vet-
te át.

Cs.

Az iskolások jelenettel lepték meg az ovisokat.

Bagod Község Önkormány-
zata

Sipos Ferenc

december 8-án tartotta
éves közmeghallgatását, me-
lyen a megjelentek tájékozta-
tót hallhattak az önkormány-
zat 2015. évi munkájáról, illet-
ve jövõbeni terveirõl.

polgármester
elsõként a kiegyensúlyozott
gazdálkodást emelte ki, mely
eddig is jellemezte az önkor-
mányzatot. A takarékos költ-
ségvetés eredményeképp vár-
hatóan pénzügyileg stabil évet
zár a település, mely a hivatal
és a képviselõ-testület elõre-
látó, felelõs munkájának ered-
ménye.

Több, nagy értékû beru-
házás történt, mint például:

– a 2013-ban támogatásra
ítélt napelem pályázat beruhá-
zása megvalósult, a hivatal, az
egészségház, a konyha, vala-
mint az iskola épületére elhe-
lyezett napelemek a számí-
tások szerint teljes egészében
fedezik a 4 épület villamos-
energia igényét,

a Teskándig nyúló, 100 %-os
pályázati támogatású kerékpár-
út ünnepélyes átadása szep-
temberben megtörtént, így
megközelítõleg 17 km hosszú
aszfaltcsík áll a sportolni vá-
gyók rendelkezésére,

–

– az Ady utcában 434 mé-
ter hosszúságban 1,50 méter
széles, térköves járda épül,
amit az adósságkonszolidáció-
ban részt nem vevõ települé-

Közmeghallgatás Bagodban
sek támogatásának keretein
belül 2014-ben kapott Bagod,
megoldva a több évtizedes
balesetveszélyes gyalogos köz-
lekedést. A kivitelezés döntõ
többségében elkészült, a forga-
lomba helyezés a közeljövõben
várható. Az utca fennmaradó
részén a járda befejezését az
önkormányzat a továbbiakban
is prioritásként kezeli. Ugyan-
ezen a szakaszon az állami tu-
lajdonban lévõ, 1970-es évek-
ben épített útszakasz új kopó-
réteget is kapott,

– ugyancsak 2014-ben in-
dult útjára 1 km hosszan a
meglévõ nyomott szennyvíz-
rendszer gravitációsra történõ
kiváltása, e beruházás is befe-
jezõdött. A lakosság részérõl szá-
mos észrevétel elhangzott az
azóta tapasztalható szaghatás
miatt; a Zalavíz Zrt. munkatár-
sai dolgoznak a megoldáson,

– a tavaly elkezdõdött, 14
települést érintõ ivóvízminõ-
ség javító munkálatok lénye-
gében véget értek, összesen
csaknem 230 km-nyi ivóvízve-
zeték újult meg, illetve létesült
a környéken.

Ugyan az elõzetes infor-
mációkkal ellentétben a 76-os
fõút rekonstrukciója 2014.
õszén nem kezdõdött el, de
nagyjából 15 év után lokális
helyreállítások történtek, eny-
hítve az út rossz állapotát.

Végezetül Sipos Ferenc el-
mondta, az önkormányzat egyik

legnagyobb, legrégebbi vágya
teljesül azzal, hogy 100 %-os
kormányzati támogatásban ré-
szesült az iskola, a tornaterem
és a konyha épületének ener-
getikai korszerûsítése, mely
következtében az 50-es évek-
ben épült, majd a 70-es évek-
ben megtoldott köznevelési in-
tézmény teljesen megújult,
korszerû köntösben várja a
gyerekeket a másik két emlí-
tett épülettel együtt. Nemrégi-
ben országgyûlési
képviselõ is a helyszínre láto-
gatott, ahol megtekintette a
beruházás munkálatait.

A polgármester hozzátette,
a jövõben is kiemelten követik
nyomon a pályázatokat, hiszen

Vigh László

a kormányzat fejlesztési prog-
ramja a 2020-ig terjedõ EU-s
költségvetési idõszakra a ko-
rábbiaknál jelentõsebb fejlesz-
tési terveket tartalmaz az ön-
kormányzatok részére.

A továbbiakban is sok fel-
adat áll az önkormányzat elõtt,
nem lehetnek elégedettek, hi-
szen a teendõk nem csökken-
nek, együtt kell tenni a tele-
pülés még élhetõbbé tételéért.

Zárszóként megköszönve
mindenkinek a település irá-
nyába mutatott jobbító szán-
dékát, a képviselõ-testület bé-
kés karácsonyt és egészség-
ben, jókedvben bõvelkedõ új
évet kívánt a település la-
kóinak.

Kiegyensúlyozott gazdálkodásról hallhattak beszámolót a ba-
godiak.
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A határon túl is magyar-
ként éltek, de a délszláv hábo-
rú miatti bizonytalanság

hozta õket. Szüleik még a
régi él-
ték mindennapjaikat.

és felesége, már
21 éve él megyénkben, ezalatt
tevékenyen vettek részt a me-
gyeszékhely mûvészeti életé-
ben és felpezsdítették lakóhe-
lyük, életét.
Idén már tizedik alkalommal
rendezték meg a

. Mindezek kapcsán tekin-
tettünk vissza a keserédes
múltra és beszélgettünk a mo-
solyfakasztó jelenrõl.

– Amikor 1994-ben a hábo-
rú a tetõfokán volt, akkor el-
döntöttük, hogy „otthonról ha-
zajövünk”. A nagyszüleink még
Magyarország területén, Bács-
almás környékén éltek, de ami-
kor meghúzták a trianoni ha-
tárt, akkor a család egyik fele
jugoszláv, vagyis szerbiai lett,
másik fele pedig Magyarorszá-
gon „maradt”. Iskolaigazgató
voltam, amikor megtudtuk,
hogy azt a részét a városnak a
rendõrök körbefogták, és akit
otthon találtak, azt vitték a
frontra. Egyik szomszédom
telefonált is, hogy ne menjek
haza. Így akkor én voltam az
egyetlen igazgató, aki a felesé-
ge engedélyével aludt a titkár-
nõjénél. Most ez érdekes, de
akkor nem volt ennyire vic-
ces… Ott is már bekapcsolód-
tunk a zentai kulturális életbe,
és jártam a környékbeli mû-
vésztelepeket.

– Elég bonyolult volt, mire
elkerültünk Zalaszentgyörgy-
re. Elõtte rövid ideig Söjtörön,
majd Bagodban éltünk. Zala-
egerszegen az Ady Endre Mû-
vészeti Iskolában kezdtem el
tanítani, majd néhány évig Ba-
godban mûvésztelepet is szer-
veztem. 1998-ban költöztünk
Zalaszentgyörgyre, ahol utána
szintén évrõl-évre megrendez-
tük a programot.

– Elcsépelt sztorinak tûn-
het, de igen, már gyerekkorom
óta. Tanárképzõ fõiskolán ma-
tematika szakot végeztem,
Zentán tanítottam, majd 1994-
ig iskolaigazgató voltam. Álta-
lában csak a festményeimet
ismeri a nagyközönség, de
azért olykor ceruzát is kézbe

Za-
lába

Nagy-Magyarországon
Buday

Mihály Ibolya

Zalaszentgyörgy

Zalaszent-
györgyi Nemzetközi Mûvészte-
lepet

– A jugoszláviai háború
alatt kellett elhagyniuk szülõ-
földjüket…

– Hogyan kerültek mosta-
ni lakóhelyükre?

– Mindig festõ szeretett vol-
na lenni?

„Szeretnénk többet adni, mint kapni!”
Akik Zalaszentgyörgy jó hírét messzire viszik (4.)

veszek, hogy megmutassam:
rajzolni is tudok. A képeim 80-
90 százalékát a jobb kezem
mutató ujjával festem, a na-
gyon apró részeket ecsettel
dolgozom ki.

– A mûvésztelep is kezdet-
ben sok „gyermekbetegségen”
esett át, de az önkormányzat
közremûködésével sikerült rend-
szeresen megszervezni. 2008-
ban megnyitottuk Zalaegersze-
gen a Buday Art Galériát, ké-
sõbb megalapítottuk a Buday
Közhasznú Alapítványt. Most
már három szervezõje van a
mûvésztelepnek, a diplomák
tervezésétõl a képek keretezé-
sén át a mûvészekkel történõ
kapcsolattartásig rengeteg mun-
ka van, feleségem és a csalá-
dom is sokat dolgozik. Kita-
láltuk, hogy egy kicsit más le-
gyen, mint a többi mûvészte-
lep, ezért a társmúzsák is meg-
jelennek. Általában fotókiállí-
tással indítunk, és ide kapcso-
lódik a színház is. Sok elõadó-
mûvészt meghívtunk már, így
Besenczi Árpád, Nagy-Bandó
András, Tarján Pál, Huszti Ber-
nadett is fellépett nálunk, a
jazz mûfajból elhoztuk Gáspár
Szilviát és Lõrincz Adriennt.
Rendszeres fellépõje ennek a
8-10 napnak a néptánccsopor-
tunk és a modern táncosok is.
A településen elõször furcsán
fogadták a mûvészeket, de má-
ra a mûvésztelep lakói haza-
jönnek Zalaszentgyörgyre és a
jó hírét viszik az itteni össze-
jöveteleknek. Én is járok másik
mûvésztelepekre, ahonnan hoz-
zánk ajánlások alapján a hatá-
ron túli mûvészeket is meghív-
juk Üzbegisztántól a Vajdasá-
gon át Horvátországig. Ötle-
tünk és tervünk bõven van, így
jövõre táncházzal bõvítenénk
ki a mûvésztelepet.

– A kultúrházunk három
részbõl álló színpadképét egyik
vajdasági mûvészünk, Balla
Ákos festette meg. A külön-
bözõ zalaszentgyörgyi díjak
emlékplakettjét a szobrászmû-
vészeink mindig a mûvésztele-
pen készítik el. Ezért az önkor-
mányzatnak nem kell külön
pénzt adni. Újabb ötletként a
helyi termékeknek a fiam, ifj.
Buday Mihály grafikus tervez-
te meg a címkéket. Lányom
mûvelõdésszervezõként segít,
a feleségem a néptánccsoport
alapító tagja és õ varrja a ru-
hákat is. A mottónk többet

– Hogyan jutottak el az
idei jubileumi, tízedik össze-
jövetelig?

– Több helyen jótékony-
kodnak is.

adni, mint kapni, amit Papp
László bokszolótól vettem át.
Az önkormányzat minden év-
ben kap néhány festményt,
aminek köszönhetõen szép
gyûjteményük van már a
kortárs mûvészek alkotásaiból.
A templomnak az egyik fes-
tõmûvész, fes-
tett egy barokkos hatású Szent
György lovagot, az idén az
óvoda kapott egy meseképet.
A falunapi Sárkány-kupán a
gyõztes futballcsapat mindig
kap egy festményt. A mûvész-
telep zárónapján a feleségem-
mel fel szoktunk ajánlani egy
nagyobb alkotásomat, amit
tombolán meg lehet nyerni, a
jegyekbõl befolyt összeget a
Zalaszentgyörgyi Néptánccso-
port kapja. Támogatói estet
szerveztünk azok számára,
akik segítettek a különbözõ
rendezvényeken, így õket meg-
hívtuk egy vacsorára. 2013-tól
a zalalövõi általános iskolában
tanítok, ahol az iskolai Bitbú-
vár Alapítványt az általam fel-
ajánlott képpel segítettem. Ta-
valy a zalalövõi amatõr szín-
háztalálkozón fõvédnökként
vettem részt, ahol a rendez-
vény legjobb színésze az egyik
képemet kapta meg. Korábban
már megkaptam a Zalaszent-
györgyért Díjat, most Zalaeger-
szegen a 20 év munkájának el-
ismeréseként december 18-án
a Zalaegerszegért Díjat vehe-
tek át

Fele-
ségemmel a horvátországi Vo-
dicén is mûvésztelepet ve-
zetünk.

– Többen megkerestek a
faluból, hogy dr. Wolf László
visszalépését követõen képvi-
seljem a település azon részét.

Schleif Sándor

(az interjú idõpont-
jában még nem vette át az
elismerést – a szerk.).

– Teli van energiával, ön-
kormányzati képviselõként is
részt vesz a falu életében.

Most már a második cikluso-
mat töltöm. A többiekhez ha-
sonlóan igyekszem én is a te-
lepülést a közös irányba ve-
zetni. Nekünk az a szeren-
csénk, hogy a képviselõ-testü-
lettel, polgármesterrel mind
azonos irányba húzunk. Néhá-
nyan azt mondják, hogy ez egy
baráti társaság, aminek mi csak
örülünk. Kistelepülés révén
csodát nem tudunk tenni, de
sikerült összehozni egy szép
Testvértelepülési Parkot, ahol
már vannak ötleteink, hogy a
mûvésztelep mivel tudna segí-
teni. Szeretnénk a zalai szüle-
tésû ismert embereket, Zrínyit,
Csányt és Deákot egy szobrá-
szunkkal ábrázoltatni, s mel-
lette egy táblán megjelenné-
nek a Zalaszentgyörgy díja-
zottjai.

– Zalaszentgyörgynek van
egy varázsa, aki oda eljön, az
ott ragad. A mûvészek is sze-
retnek ide jönni, mert szép a
táj és rendes emberek laknak
itt. Amikor idejöttünk, alig is-
mertek bennünket és egy tál
gyümölcs várt bennünket a
kapuban. Segítettek nekünk a
favágásban, a kapálásban, amit
igyekszünk mi is visszaadni. A
mûvésztelepre minden évben
jön egy pesti újságírónõ, aki-
nek írásait a külképviselete-
ken, repülõtereken is olvashat-
ják Zalaszentgyörgyrõl. A falu
lakosai maximálisan odateszik
magukat a rendezvény szerve-
zésénél, a tábor lakói már
teljes ellátásban részesülnek.
Ugyanakkor hagyományosan
jó a kapcsolatunk a kávásiak-
kal, szerveztünk közös szüreti
felvonulást és rendszeresen
részt veszünk a kávási bagoly-
túrán is.

– 17 év után senki nem
mondaná meg, hogy nem tõs-
gyökeres zalaszentgyörgyiek…

Pataki Balázs

Buday Mihály feleségével, Ibolyával a Buday Art Galériában.
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2015. november 20-án, pén-
teken „Mesetarisznya” címmel
rendeztek körzeti, rajzpályá-
zattal egybekötött mesemon-
dóversenyt . ABakon Zalalö-

„Mesetarisznya”
või Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola

Dorogi Boglár-
ka Forgács Virág

Verteticsné Szeke-
res Klára, Tornyosné Jakabfi
Andrea

Ra-
dics Petra Ágnes

Mihályi Erzsé-
bet, Vassné Horváth Marietta,
Dávidné Csiszár Zsuzsanna

diákjai
is lelkesen készültek szép ered-
ményeket értek el.

A beküldött meseillusztrá-
ciók közül a zsûri két alkotást
is díjazott. A rajzversenyen II.
helyezést ért el

(1.a) és (4.b).
Felkészítõk:

tanítónõk.
A mesemondóversenyen a

helyi fordulóból továbbjutott,
az évfolyamok legügyesebben
mesélõ diákjai képviselték is-
kolánkat. Tréfás meséjével há-
rom tanuló is elnyerte a zsûri
tetszését. Olyannyira, hogy Hor-
váth Edmond (1.b) és Merth
Babett (3.b) elsõ lett, míg

(2.a) második
helyezett ért el.

Felkészítõik:

tanítónõk.

Horváth Edmond a verseny
helyi fordulóján is nagy sikert
aratott.

Mindenkit meg jutalmazott a Mikulás

Fotó: Gál GyõzõFotó: Gál Gyõzõ

A kultúrház-
ban mûsor várta a gyermeket
és a . Évek óta, így
idén is szórakoz-
tatta a gyermekeket és szü-
leiket, nagyszüleiket. Az önkor-
mányzat választása azért esik
mindig Mutyi bohócra, azaz

, mert úgy gon-
dolja, hogy õ kortól függetle-
nül minden gyerek számára
szórakoztatást, kikapcsolódást
nyújt interaktív mûsorával, me-
lyen a felnõttek is jól tudnak
szórakozni.

zalaháshágyi

Mikulást
Mutyi bohóc

Oláh Tamásra

December 6-án
is ellátogatott a Mikulás. Rá-
hangolódásként
Kalendárium gyermekmûsora
szórakoztatta a gyerekeket,
aztán a Mikulás mindenkit
egyenként szólított.

Zalacsébre

Kanta Judit

A krampuszok nagylelkûsé-
gének „hála” most is mindenki
ugyanolyan csomagot érde-
melt ki, így a csecsemõktõl a
hatodikosokig közel 70 gyer-
kõc kapott ajándékot.

rb

Közel 70 gyermek kapott ajándékot.

A Mikulás Zalaháshágyon

Minden gyermek Mikulás-csomagot kapott.

A mûsort megelõzte a ki-
sebbek Mikulás-váró délutánja,
amelyen a gyerekek krampusz-
nak öltözött zalaháshágyi lá-
nyok segítségével készítettek
rajzokat a nagyszakállúnak.

Minden gyermek Mikulás-
csomagot kapott, melyhez az
önkormányzat – a szülõk hoz-
zájárulása mellett – anyagi tá-
mogatást biztosított. A mûsor
után a gyermekeket egy pohár
üdítõvel és ropogtatni valóval
is megvendégelték.

P.Á.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Valamennyi partnerünknek békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

GÉPALK KFT.GÉPALK KFT.GÉPALK KFT.

Mezõgazdasági gépalkatrész
gyártás és kereskedelem

Salomvár, Rózsa út 25. • Tel.: (92) 355-568

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Minek is örülne? De-
cemberben, a karácsony kö-
zeledtével, talán ez a leg-
gyakrabban feltett kérdés.

Istvánnak elég radikális
nézetei vannak a karácsony-
ról. Hosszú évek alatt tett
megfigyelései alapján hatá-
rozottan állítja: szenteste a
vacsorával mindig örömet
lehet okozni. Ezzel szemben
az ajándékokkal mindig le-
het valami probléma. Gon-
dolj csak bele, hányan áll-
nak az üzletekben kará-
csony után. Lehet, hogy már
Te is álltál ott – teszi hozzá
mosolyogva.

Ezért én vacsorával le-
pem meg a szeretteimet.
Minimum 6 fogásból áll a
vacsora, hogy sokáig tud-
junk együtt lenni. A fogások
között mindig van tradicio-
nális és valami egzotikus,
nem mindennapi, amivel
meg lehet lepni mindenkit.

És ez szerinted mû-
ködik?

Igen! Ezt azért gondo-
lom, mert még 40 év után is
emlékszem arra a kará-
csonyra, amikor a nagy-
anyámnál voltam. Másnap
reggel arra ébredtem, hogy
frissen sült kalács illata
lengte be a kis házat. Még
most is érzem a kalács illa-
tát. Akkor még eszembe se
jutott, de így utólag tudom,
a mama már hajnalban fel-
kelt azért, hogy reggel az
unokájának friss kalács ke-
rüljön az asztalra. Szerintem
a mama sem gondolta, hogy
ez lesz az egyik legszebb
emlékem róla. Mert nem
ezért csinálta. Egyszerûen
csak azért, mert imádta néz-
ni az unokáját, ahogy jó-
ízûen falja a kalácsot…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

40 év múlva…

2015. november 21-én, szom-
baton rendez-
ték meg a

országos népdalének-
lési minõsítõ verseny

területi
fordulóját, ahol a

is képvi-
seltette magát.

A korábbi évekhez hason-
lóan zalai népdalokból álló
dalcsokorral indulhattak a ver-
senyzõk. Az

– a népmûvészet ifjú mes-
tere, a Zeneakadémia tanára –
és – me-
gyei ének-zene szaktanácsadó
vezette zsûri kategóriánként
és korcsoportonként arany
minõsítéssel a legjobbakat jut-
tatta tovább a gyenesdiási me-
gyei döntõbe.

Arany minõsítést kaptak, s
továbbjutottak. Szóló kategó-
riában: (2.a),

(2.b),
(2.a), (6.b).

Énekegyüttes kategóriá-
ban: „Lövõi Pacsirták” 1-2.
évfolyamosok énekegyüttese
(Radics Petra, Vass Elõd, Mar-
ton Botond,

Zalaegerszegen

„Tiszán innen -Du-

nán túl”

„Szép

Zalában születtem”

Zalalövõi

Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészeti Iskola

ifj. Horváth Ká-

roly

Csordásné Fülöp Edit

Radics Petra Vass

Elõd Marton Botond

Vass Dominika

Völgyi Richárd,

Pogácsás Adél, Stummer Noé-

mi, Horváth Szonja, Tüske

Hanna, Orbán Dániel, Végh

Mátyás.

„Szép Zalában születtem”
„Lövõi Aratók” 3-4. évfolya-

mosok énekegyüttese

Kisegyüttes kategóriában:

(8-9. évf.). Ezüst minõsítést
kaptak: Kisegyüttes kategóriá-
ban: Fekete Jázmin-Molnár

(Vass

Csanád, Horváth Hajnalka,

Fekete Jázmin, Molnár Ami-

na, Horváth Nóra, Németh

Fanni, Boncz Zsófia, Varga

Kinga).

Bárdosi Boglárka-Péter Petra

Amina (4.a), Bárdosi Boglárka-
, Bárdosi Boglárka-

Péter Petra-Végh Réka (8-9. évf.).
Énekegyüttes kategóriá-

ban: Pampogók együttese
(Bárdosi Boglárka,

, Péter Petra,
, Végh Réka).

Felkészítõk:
és

tanárnõk.

Végh Réka

Bauer Bet-

tina, Bicsák Patrícia, Lancsár

Bettina Varga

Janka

Vassné Hor-

váth Marietta Kronekker

Zsuzsanna
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8994 Kávás, Kossuth u. 54.
Telefon: 06 92 460-212
Mobil: 06 30 9 792-161

8994 Kávás, Kossuth u. 54.
Telefon: 06 92 460-212
Mobil: 06 30 9 792-161

Autómentés: 0-24 h
Munkaidõ:
Hétfõ-péntek: 8.00-17.00
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00

Autómentés: 0-24 h
Munkaidõ:
Hétfõ-péntek: 8.00-17.00
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00

Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító jármûvek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Roncsmûvek
Cgt: Kálmán József
Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító jármûvek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Csödét
Mikulás

Konrád Jáz-
minnak

sem hagyta ki kör-
útjából a , ellátogatott
ebbe a festõi környezetben
fekvõ kicsi zalai faluba is. A
gyermekek izgatottan várták a
nagyszakállú érkezését, aki el-
hozta nekik az önkormányzat
ajándékát is.

A képen a falu legfiatalabb
gyermekének,

adja át az ajándékot.

Csödébe is ellátogatott

Myrai Miklós püspök név-
napja december 6-án van. Õ a
keleti ortodox egyházak egyik
legismertebb szentje, akinek
kultusza leginkább Oroszor-
szágban bontakozott ki. A le-
genda szerint a kisázsiai Myra
városában élt a IV. században.
Tisztelete a VI. századtól ter-
jedt el a bizánci, majd az

Megjött a Mikulás!

egyiptomi kopt egyházban,
majd miután ereklyéit az itáliai
Bari városába vitték (1087),
nyugaton is ismertté vált. A pi-
ros ruha mögött tehát törté-
nelmi személy rejtõzik, de va-
lódi életrajzának megállapítá-
sát a róla szóló mesék és
bizonytalan legendák nagyon
megnehezítik.

Egyszer úgy mentette meg
a prostitúciótól egy elszegé-
nyedett nemes három lányát,
hogy három egymást követõ
éjszaka pénzzel teli zacskókat
dobott be az ablakon. (Ez a
Mikulás-csomag eredete.) A
pénzzel foglalkozó kereske-
dõk, bankárok ezért tisztelték
késõbb Szent Miklóst.

Egy másik ismert történet:
egyszer a püspök hajóútra
indult, s bár a tenger csöndes
volt, figyelmeztette a hajóso-
kat, hogy vihar közeleg, mert
látta az ördögöt a fedélzeten. A
vihar késõbb ki is tört, de
Miklós lecsendesítette azt, sõt,
egy halott matrózt is feltámasz-
tott. Máskor csodás módon
szaporította meg Myrában a
gabonát, hogy a szegények ke-
nyérhez jussanak. Azt beszélték
róla, hogy õ romboltatta le

pogány istennõ myrai temp-
lomát, kiûzve onnan a gonosz
lelkeket. Alakjához kapcsolták
azt a történetet is, mely szerint
három megölt fiút is életre

Dia-
na

keltett. Állítólag halála után is
több hajót mentett meg a pusz-
tulástól, mikor a bajba került
emberek hozzá fohászkodtak.

Az ablakba kitett cipõkbe
csempészett ajándék szokása
kb.180 éves múltra tekint
vissza hazánkban. A Télapó
mai formájában a XIX. század
végén született meg, egy Tho-
mas Nast nevû rajzoló tervezte
New Yorkban. (Angliában és
Amerikában a gyerekek kará-
csonykor várják a Télapót.)
Szánkóját szarvasok húzzák,
ruhája piros, szakálla fehér,
kezében kampósbotot tart és
fekete krampuszok kísérik.
Amerikában a lakásba a kémé-
nyen át jut be és harisnyákba
rakja az ajándékokat.

idén de-
cember 5-én, szombaton este
látogatott el, hogy megörven-
deztesse a falu gyermekeit, aki
verssel, dallal mondtak neki
köszönetet.

Hagyárosbörönd

Hagyárosböröndre

Ács László

Botond, Dorka és Rajmund a Mikulással.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu



A megyei közgyûlés leg-
utóbbi ülésen döntés született
arról, hogy a közgyûlés

elnököt delegálja tag-
ként a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Dön-
tés-elõkészítõ Bizottságába.

A társaság ügyvezetõjének,
felügyelõ bizottsági tagjainak
és könyvvizsgálójának 2015.
december 31-én lejáró megbí-
zatása miatt módosította a tes-
tület a

alapító okiratát,
s újabb 4 éves idõtartamra
megbízta az ügyvezetõi felada-
tokkal , valamint
meghosszabbította valameny-
nyi tisztséget betöltõ személy
megbízatását.

Területfejlesztési koordiná-
ciós hatáskörében eljárva a
testület a zalaegerszegit köve-
tõen ezúttal

tartalmá-
ról kapott tájékoztatást, mely-
hez 7,94 milliárd forint for-
ráskeret áll rendelkezésre. A
megyei tervekkel összhangban
Nagykanizsa új ipari munkahe-
lyeket létrehozó munkahelyte-
remtõ beruházások megvalósí-

dr. Pál
Attila

Zala Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.

Bali Józsefet

Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Integrált Te-
rületi Programjának

Kiemelten kezelik a megyei kerékpáros utak fejlesztését

tása révén kívánja elõsegíteni a
város és térsége gazdaságfej-
lesztését és versenyképességé-
nek növelését. A programban
meghatározott fejlesztési cé-
lok és a helyi gazdaság érdeké-
ben tett erõfeszítések ugyan-
úgy szolgálják a város, mint a
térségben élõk érdekeit, így a
Zala Megyei Közgyûlés is tá-
mogatja azok megvalósítását.

A Zala Megyei Integrált Te-
rületi Program 3.0 kiemelt cél-
ként határozta meg a turiszti-
kai célú, illetve hivatásforgalmi
kerékpáros fejlesztések megva-
lósítását, ezért a közgyûlés át-
tekintette a megyei kerékpárút
fejlesztési koncepciót. Elhang-
zott, hogy a megyei kerékpár-
út hálózat fejlesztési elképzelé-
sek között prioritásként szere-

pelnek a legfontosabb turiszti-
kai attrakciók kerékpáros meg-
közelíthetõségét és körbejár-
hatóságát célzó, az országos és
nemzetközi kerékpáros útvo-
nalakat összekapcsoló, vala-
mint a zalai emberek minden-
napi életében szerepet játszó
kerékpáros útvonalakat érintõ
fejlesztések. Kiemelt fontossá-
gú a hálózatos jelleg és a me-
gyei útvonalak országhatáro-
kon és megyehatárokon túli
folytatása, amelyek ügyében
már egyeztetéseket folytattak a
szomszédos területek illetékes
szervezeteivel, továbbá a hatá-
ron átnyúló együttmûködési
programokban is kifejezésre
juttatták erre vonatkozó szán-
dékukat. Mindezek mellett fi-
gyelemmel kísérik az ágazati
operatív programok nyújtotta
lehetõségeket is a rendelkezés-
re álló források bõvítése ér-
dekében.

Döntött a közgyûlés négy
olyan pályázatról is, melyek-
ben a Zala Megyei Önkormány-
zat partnerként vesz részt,
kiszélesítve ezzel a fejlesztési
célok megvalósításához ren-
delkezésre álló eszközrend-
szert.

Dr. Pál Attila elnököt (középen) delegálták a bizottságba.
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A salomvári Mikulás kedvé-
ért a falu apraja-nagyja képes
egy egész délutánt együtt töl-
teni. Így volt ez idén is.

Kreatív zenés játékaival a
székhez szögezte a közönséget.

A salomvári Mikulás

Nagy sikere volt idén is a Mikulásnak.

S természetesen az ajándé-
kok sem maradtak el a gyer-
mekek nagy örömére.

A Mikulás megígérte, hogy
jövõre természetesen újra
ellátogat Salomvárra.

December ötödikén kö-
szöntötték a szépkorúakat

. Az iskolások megle-
petés-mûsora után

polgármester köszöntöt-
te az ünnepelteket, beszédét

alpolgármester
hagyományos gondolatai kö-
vették.

Sa-
lomváron

Árvay Sán-
dor

Csáki István

Idõsek napja Salomváron

Nagyszerû mûsort adtak a zalaszentmihályiak.

A ve-
zette az idei év
december 7-én újra indult. A
résztvevõk a már tanult zalai
hímzéssel házi feladatot kap-
tak az ünnepekre, majd január-
tól a rábaközi hímzést tanulják.

Szintén jövõ januárban a
nagy érdeklõdésre tekintettel is-
mét elindul a kosárfonó szakkör.

Január 2-án
vezetésével második

kurzusát kezdi a
A már megtanult közel

50 népdalhoz az év elején újév
köszöntõ és Vízkereszthez kö-
tõdõ népdalokat tanulnak a
jelenlévõk. A rendezvény so-
rán újra elõkerülnek a régi
ételek, melyet házilag készí-

Domján Zsuzsanna
hímzõ szakkör

ifj. Horváth
Károly

Kávási Nép-
dalház.

Kávási programok
tenek és kínálják a dalház részt-
vevõi. A réteskészítés tanu-
lását a nagy érdeklõdésre te-
kintettel ismét felvették a dal-
házat övezõ programok közé,
várhatóan január végén kerül
erre sor.

A programsorozat tíz alkal-
mat takar, melyet a háziasz-
szonyok finomságaival szeret-
nének ízesebbé tenni. Az ének-
tanulás egy és másfél órás idõ-
tartamot jelent, az est hátralé-
võ részében kötetlen beszélge-
tést, dalolást terveznek a szer-
vezõk. A népi ételek készítésé-
ben kérik a résztvevõk segít-
ségét, a készítendõ étkekrõl
minden alkalommal közösen
egyeztetnek.

Újra indult a hímzõ szakkör.

A vacsoráról
mesterszakács gondosko-

dott, a jó hangulatról pedig a

. Tagjai két órán keresztül
szórakoztatták a közönséget, s
ezt külön köszönik a salom-
váriak az énekkarnak, s vezetõ-
jüknek, .

Bakonyi Ist-
ván

zalaszentmihályi férfi ének-
kar

Csordás Istvánnak

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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CSEKE-ABLAKGYÁR KFT.
A kávási egyházközségi és a

Karitasz tagok szervezésében
már 3 alkalommal gyújtottak
gyertyát a falu nagy, illetve ki-
csi adventi koszorúján. A kará-
csonyi ünnepre való készülõ-
dés családias hangulatban telt
mindhárom vasárnap. A mû-
sorban valamennyi jelenlévõ
aktívan részt vett: versekkel,
történetekkel, mesékkel és kö-
zös énekléssel teltek e délutá-
nok. Az elsõ alkalommal a ba-
godi plébános,
atya megszentelte mindkét ko-

Farkas László

Advent Káváson
szorút. Az utolsó alkalommal a
családias hangulatú közös
program végeztével a

ad mûsort. A rendez-
vényeket csendes beszélgetés-
sel zártak, melyet a sütemény-
adományok, forró tea és for-
ralt bor kísért.

December 24-én tervezik a
kora délutáni órákban a falu
karácsonyfáját felállítani, és a
több éves szokást megtartva,
idén is gyalogosan és cso-
portosan indulnak útra a ka-
rácsony esti misére.

Bagodi
Énekkar

A
és a

közös
szervezésében sikeres civil in-
formációs nap megrendezésé-
re került sor minap a Tör-
vényszék épületében.

A nagy érdeklõdés mellett
zajlott civil információs nap
résztvevõit ,
a Zalaegerszegi Törvényszék
elnökhelyettese köszöntötte. A
találkozó fõ témája a civil szer-

Zala Megyei Civil Infor-
mációs Centrum Zala-
egerszegi Törvényszék

dr. Csanádi Lajos

Civil információs nap a Törvényszéken

vezetek számára kötelezõ alap-
szabály Ptk. szerinti módosí-
tása volt, amelynek határideje
2016. március 15. Ehhez kap-
csolódóan a Törvényszék két
elõadója, a
Zalaegerszegi Törvényszék, va-
lamint , a Szom-
bathelyi Törvényszék bírósá-
gi titkárai szóltak, kitérve a
szervezetek változásbejegyzé-
si eljárási problémáira, vala-
mint a létesítõ okiratok össz-

dr. Füredi Mátyás,

dr. Tauber Ákos

hangba hozására az új Ptk. tör-
vénnyel.

, a Zala
Megyei Civil Információs Cent-
rum jogi szakértõje mindezen
változásokat egyesületekre és
alapítványokra kivetítve tárta a
résztvevõk felé.

A közfoglalkoztatás civil
szervezetekre vonatkozó isme-
reteirõl , a foglal-
koztatási fõosztály fõosztályve-
zetõ-helyettese számolt be. Ki-
emelte az értékteremtõ köz-
foglalkoztatás lényegét, az ab-
ban rejlõ lehetõségeket az egye-
sületek, alapítványok mûködé-
sével kapcsolatosan.

A NAV Zala Megyei Adó-
igazgatóság osztályvezetõje,

tájékoztatott a civil szerveze-
tek egyablakos rendszerérõl és
a 2016-os évre vonatkozó adó-
zás szabályairól, valamint az
adatbejelentésrõl, hangsúlyoz-
va azokat az adatokat, melyek
megváltozásáról a bíróság nem
értesíti az állami adóhatóságot.

szintén a NAV
képviseletében informálta az érin-
tetteket a civil szervezetek 1 %-os

Dr. Kovács Orsolya

Deák Ferenc

dr.
Rongáné dr. Dominkó Ildikó

Kóbor Szilvia

személyi jövedelemadó jogi hát-
terérõl, a kedvezményezetté vá-
lás feltételeirõl, és annak válto-
zásairól az elõzõ évhez képest.

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma által biztosított
forrás a NEA (Nemzeti Együtt-
mûködési Alap) „Civil szerve-
zetek mûködési célú támoga-
tása 2016” címû pályázat fon-
tos elemeit taglalta a Zala Me-
gyei Civil Információs Centrum
irodavezetõje,

Szólt a pályázók körérõl, a
támogatási idõszakról, a szük-
séges 10 %-os önrészrõl, a ren-
delkezésre álló forrásról, amely-
bõl pályázat útján elnyerhetõ
legkisebb összeg a 250 000 Ft,
míg a legnagyobb 3. 000.000 Ft.
Felhívta a jelenlévõk figyelmét
a határidõ betartására, vala-
mint a saját forrás igazolására.
A pályázat tartalmi bírálatával
kapcsolatosan említést tett ar-
ról, hogy fontos a pályázó szer-
vezet tevékenysége, eddigi
eredményei, a pályázat kidol-
gozottsága és áttekinthetõsé-
ge, valamint a pályázó által vál-
lalt indikátorok értékelése.

Horváth Rita.

Török Irén

Sikeres volt az információs nap.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

C
A

SC
O, KG

F
B

Horváth József,
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

CASHBANK.HU
•
•

•
•
•
•
•
•
•

25 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,- mezõgazdasági,
- és egyéb egyedi biztosítások.
Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása! Kárügyintézés helyben.
Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Személyi kölcsönök, már minimál bértõl, felsõ életkori megkötés nélkül is.
Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Kezes bevonásával BAR listásoknak is!
Ingatlant venne, de nincs önerõ? Van megoldás! Lakás takarékpénztári számlanyitási díj: 0 Ft
Vállalkozói hitelek ingatlan fedezetre, veszteséges vállalkozásoknak is!
Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!
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Valamennyi partnerünknek, vásárlónknak,

s az újság olvasóinak békés karácsonyt és

boldog új évet kívánunk!Valamennyi partnerünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!


